Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
20. 6. – 26. 6. 2022
12. nedeľa v Cezročnom období
Prehľad liturgických slávení:
Utorok
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
13. nedeľa v Cezročnom období

Program bohoslužieb :

Pondelok

18:30

Farský kostol
+ z rod. Kubaskej, Košiarovej
a Stoličnej (14)

Utorok
Streda

7:00

18:30




8:00

+ rodičia a st. rodičia (390)

18:30

+ Michal, rodičia a st. rodičia (387)

10:30

Primičná svätá omša

10:00

Za veriacich

+ Michal a Mária (411)

Sobota
Nedeľa

18:30
+ z rod. Judinovej, Muránskej
a st. rodičia (28)

Štvrtok
Piatok

Kostol sv. Mikuláša

Za zdrv. a B. p. pre rodinu (132)

V piatok bude detská sv. omša. Deťom sa prihovorí náš novokňaz Patrik.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu oltárikov na sviatok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Žiaľ, počasie nám nevyšlo, ale Pán Boh vidí snahu človeka
a určite ju nenechá bez odmeny.
 Aj počas tohto týždňa si môžete prísť dať po sv. omšiach zapísať úmysly jubilejných svätých omší
a prvého výročia smrti na mesiace júl – december.
 Včera prijal z rúk otca biskup kňazské svätenie náš teraz už kňaz Patrik Boržecký. Prvú svätú omšu
bude sláviť vo svojej rodnej farnosti v Kostole sv. Mikuláša v sobotu o 10:30 hod. V jeho mene vás
všetkých pozývam na túto slávnosť, ktorej bola naša farnosť svedkom naposledy pred vyše 60
rokmi. Prosím vás, nepohrdnite týmto pozvaním. Pri tejto slávnosti môžete získať pri novokňazskom
požehnaní úplné odpustky.
 Aby sme mohli prežiť túto výnimočnú liturgiu čo najužitočnejšie, počas týždňa môžete prijať
sviatosť zmierenia okrem zvyčajného času takto:
 pondelok, utorok
½ hod. pred svätou omšou
 štvrtok, piatok
2 hod. pred svätou omšou
(vo štvrtok a piatok budem vysluhovať sviatosť zmierenia s novokňazom Patrikom, v piatok by nás
malo byť dokonca ešte viac kňazov.)
Využite prosím tieto dni na prijatie sviatosti zmierenia. V budúcom prvopiatkovom týždni už potom
budem spovedať len tak, ako počas ostatného mesiaca.

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Šuňava

OZNAMY
20. 6. – 26. 6. 2022
12. nedeľa v Cezročnom období
Pokračovanie:
 Verím a modlím sa, aby počas primičnej svätej omše bolo dobré počasie. Kostol má samozrejme
obmedzenú kapacitu, ale svätú omšu budete môcť sledovať aj na pripravených obrazovkách pri
kostole.
 Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
Z upratovania Farského kostola obetovali
Z upratovania Kostola sv. Mikuláša obetovali
Novomanželia Giackoví obetovali
Z jub. 70 r. živ. Márie obetovali
Bohuznáma rodina obetovala

50,- €
60,- €
100,- €
50,- €
100,- €
Pán Boh zaplať všetkým darcom!

